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Leder

Vi har ydet vores bidrag

Nu tidligere koncernchef Håkan Ericsson har ret i, at strategien 
for PostNord i vidt omfang afhænger af, at diskussionerne om 
postbefordringspligten i Sverige og Danmark fører til en (lov-)
regulering, der giver mulighed for økonomisk bæredygtige 
resultater.

Koncernen kan ikke spare sig til sorte tal på bundlinjen. Eller 
sælge sig ud af underskuddet fra billige kinesiske pakker og lange 
køreture med få breve uden for de store byer. 

Politisk har der gennem mange år været fokus på at sikre private 
virksomheder som GLS, DAO og Bladkompagniet mulighed for 
at tjene penge. På at private aktionærer kunne dele et overskud. 
Et overskud som tidligere var med til at dække underskuddet for 
befordringspligten. Politiske valg som der nu helt bogstaveligt 
må betales for af os alle sammen. Et statstilskud på samme måde 
som når f.eks. Molslinjen får penge for at sejle færger til og fra 
Bornholm.

Et statstilskud til en samfundsnyttig opgave, som der ikke er 
god forretning i.

I 2015 tog HK-medarbejderne i Post Danmark ansvar og 
accepterede dårligere vilkår.

Vi - medarbejderne - bed tænderne sammen med udsigten til 
fyringer i tusindvis.

Kort sagt, vi har ydet vores bidrag til den samfundsnyttige 
distribution af breve! Nu må politikerne yde deres!

Klubformand for HK Post & 
Kommunikation, Eigil Johannesen
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des som lovlige kapitalindskud efter 
statsstøttereglerne.

Kan mangle op til tre 
milliarder
Og nu har EU-Kommissionen 
netop meddelt, at de åbner en formel 
procedure for at få undersøgt, om de 
resterende kapitalindskud overho-
vedet kan godkendes. Godkendes 
disse ikke, kan der mangle op mod 
3 milliarder svenske kroner til at 
gennemføre den nødvendige trans-
formation af Post Danmark, der skal 
sikre selskabets overlevelse. 

- Meldingen fra EU-Kommissio-
nen er overordentlig glædelig. Den 
undersøgelse, der nu går i gang, 
betyder, at Kommissionen vil vende 
hver en sten, så vi kan få fuldstændig 
klarhed over, om statsstøtten til Post 
Danmark er lovlig. Det er en meget 
vigtig brik i sagen og forudsætnin-
gen for, at vi kan få underkendt og 
forhindret den konkurrenceforvri-
dende statsstøtte til Post Danmark, 
siger Lena Sandberg fra advokatfir-
maet Gibson, Dunn & Crutcher.

Åbningen af proceduren inde-
bærer en dybtgående undersøgelse, 
hvor Kommissionen inviterer alle 
interesserede selskaber til at bidrage 
med deres synspunkter med det for-
mål at afdække alle relevante detaljer. 
Procedureåbningen er dermed en 
forudsætning for, at Kommissionen 
kan træffe afgørelse om, at støtten, 
som Post Danmark nyder godt af, 
er ulovlig og skal tilbagebetales. 
Proceduren tager mellem 12 og 18 
måneder og vil derfor køre over det 
næste år.

Også ITD’s administrerende 
direktør, Carina Christensen, glæder 
sig over EU-Kommissionens beslut-
ning.

 - Vi har lagt massivt pres på 
Kommissionen i sagen om ulovlig 
statsstøtte til Post Danmark, og 
derfor glæder det mig på medlem-
mernes vegne, at det nu ser ud til at 
virke. Vi vil med sagen have vished 
for, at statsstøtten til Post Danmark 
ikke bidrager til at udkonkurrere de 
private vognmænd, og derfor er det 
vigtigt, at sagen afdækkes grundigt, 
og at alle parter bliver hørt, siger 
Carina Christensen.  

ITD klagede i 2017 til EU-Kom-
missionen over kapitaltilskuddene til 
Post Danmark. Brancheorganisati-
onen understreger, at postselskabet 

opererer i direkte konkurrence med 
de private vognmænd, og ITD lagde 
i klagen blandt andet vægt på, at en 
kapitalindsprøjtningerne til Post 
Danmark vil være forbundet med 
meget store omkostninger for det 
private transport- og logistikmarked.
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EU-Kommissionen har netop med-
delt, at der åbnes en formel undersø-
gelsesprocedure i sagen om kapital-
indskud til Post Danmark.

Det indebærer en dybtgående un-
dersøgelse af de kapitaltilskud, som 
ejerne, den danske og den svenske 

stat, har blåstemplet, og som kon-
cernen er godt i gang med at bruge. 
Resultatet af undersøgelsesprocedu-
ren kan få alvorlige konsekvenser for 
Postnords redningsplan.

Sagen tog sin start i 2017, da 
Postnord fremlagde en transfor-
mationsplan med henblik på at 
skabe rentabilitet i forretningen. De 
samlede omkostninger blev vurderet 
til cirka 5 milliarder svenske kroner, 
og budskabet var klart, at dattersel-
skabet Post Danmark ikke kunne 
blive overskudsgivende uden denne 
samlede transformation. Postnord 

rettede herefter henvendelse til 
ejerne, den danske og svenske stat, 
med ønske om en kapitaltilførsel på 3 
milliarder svenske kroner.

I maj 2018 godkendte Kommissi-
onen statsstøtte i form af i første om-
gang 1,6 milliarder svenske kroner 
til Post Danmark til brug for afske-
digelsesomkostningerne til tidligere 
tjenestemænd. Men Postnord og ejer-
ne i de to stater fik ikke noget svar fra 
Kommissionen på, om de resterende 
kapitalindskud op til de 5 milliarder 
kroner, som transformationsplanen 
samlet vil koste, vil kunne godken-

Den stormomsuste postkoncern kan risikere at 
mangle 3 milliarder svenske kroner

Vender hver en sten: 

Nu vil EU undersøge statsstøtte til Postnord

Transportmagasinet bragt dette 
indlæg den 22. februar 2019. Trans-
portmagasinet er onlinemedie og 
brancheavis for den danske vogn-
mands- og transportbranche.

Kommentar fra HK Post & 
Kommunikation:

”Som fagforening er vi mere optaget 
af at få overstået de sidste fyringer, 
og at pakker, breve og gods kommer 
ud til kunderne. Men vi ville da helst 
have haft ro til at løse vore daglige 
opgaver”, siger klubformand Eigil 
Johannesen
”Da kollegernes arbejde er at vareta-
ge den samfundsnyttige postomde-
ling, er vi vant til at være underlagt 
mere tilsyn end andre selskaber. EU 
er i den sammenhæng også velkom-
men til at vurdere forholdene og sig 
selv.
ITD må dog gratuleres med at have 
taget hasardspillet om danskernes 
ret til post til nye højder”, slutter Eigil 
sarkastisk.
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Fælles EU-regler for 
udstationering, hviletid 
og cabotage

Det skal blandt andet forhindre, at 
chauffører fra andre lande kører 
transport til en løn, der er langt lave-
re end i det pågældende land. 

- Jeg synes, at vi kan være stolte af 
det resultat, vi er nået frem til, siger 
parlamentariker Ole Christensen 
(S), som har været ordfører på den 
del af pakken og har arbejdet på disse 
regler i ti år. Han mener, at flere af 
de store arbejdsgiverorganisationer 
i Danmark ”må have røde ører over”, 

at de ikke har ønsket mere regulering 
for at undgå social dumping.

Vejpakken er ikke vedtaget endnu. 
Næste skridt er, at EU-Parlamentet 
skal forhandle med EU-landenes 
transportministre og EU-Kommissi-
onen. EU-landene er tidligere blevet 
enige om deres mandat.

”HK Post & Kommunikation 
hilser resultatet velkommen. Det 
har I høj grad også betydning for 
medarbejderne i PostNord, siger 

klubformand Eigil Johannesen. Og 
for virksomheden. Hvis vi skal undgå 
social dumping.”

Tidende har tidligere bragt indlæg 
om grænseoverskridende pakkedi-
stribution, hvor Ole Christensen var 
aktivt på banen.

Cabotage (fr. kystfart) er transport 
af gods (eller passagerer) mellem 
forskellige destinationer i samme 
land med et transportmiddel fra et 
andet land.

Europaparlamentet er blevet enig om regler for 
udstationering, hviletid og cabotage, trods forsøg 
på at drukne pakken i knap 1200 ændringsforslag.

Debatten om 
tilbagetrækning og 
nedslidning har fyldt 
meget de sidste par 
måneder. 

Debatten optager også mange i HK. 
Det er kun godt, for det er en vigtig 
og relevant debat, og det er i øvrigt et 
politisk emne, vi har arbejdet med i 
mange år og fra mange forskellige 
vinkler. 

HK arbejder for, at ingen skal blive 
nedslidt af at gå på arbejde – hverken 
fysisk eller psykisk. Hvis det alligevel 
er tilfældet, skal man kunne trække 
sig tilbage med værdighed. Derfor 
arbejder vi for, at der investeres i et 
bedre arbejdsmiljø, massivt i fore-
byggelse og at der bliver lavet klare 
regler for det psykiske arbejdsmiljø. 
Og så skal vi give alle mulighed for at 

uddanne sig hele livet, så der er mu-
lighed for at skifte job eller branche, 
hvis man risikerer at blive slidt op 
eller udbrændt af sit arbejde.  

Endelig arbejder vi for, at vi skal 
tilbyde dem, der bliver nedslidte, et 
værdigt og meningsfuldt liv uden for 
arbejdsmarkedet. Derfor arbejder 
vi for, at seniorførtidspensionen 
bliver forbedret og vi arbejder for, at 
det bliver gjort lettere at få fleksjob 
og førtidspension. Så vi er tilfredse 
med, at der ser ud til at være et flertal 
i Folketinget for at afsætte flere mid-
ler til at forbedre mulighederne for 
tilbagetrækning for nedslidte. 

 HK har ikke lagt sig fast på en 
bestemt model, men vi deltager i at 
finde løsninger, fordi det er vigtigt, 
at vi aldrig lader de nedslidte og 
udbrændte i stikken. 

Det vil jeg se frem til, for det er 
vigtigt med en fair og værdig tilbage-
trækning.

Tillidsrepræsentant 
sikrede 22.000 kr. 

Sælgere i PostNord Danmark kan 
maksimalt få udbetalt 67.000 kr. 
i resultatløn, men koncernen har 
samtidigt en politik om, at resultat-
løn maksimalt må udgøre 15% af 
den enkeltes løn. De sælgere som 
får mindre end 446.000 kr. om året 
i løn, kunne derfor ikke opnå de 

maksimale 67.000 kr., selvom alle 
målene var nået. Det var en politik fra 
2015, som cheferne i Salg ville gøre 
gældende i 2018.

”Med andre ord kunne enkelte 
sælgere ikke opnå det aftalte maksi-
mum i 2018” siger klubnæstformand 
Karin Lauritsen. ”Det var bare ikke i 
orden!”

Det blev aftalt med chefen 
for de lavestlønnede 
sælgere: 
• At der ikke skal tilbagebetales for 

forudgående år, hvis der er udbe-
talt mere end de 15% af årslønnen

• At der i 2018 blev kompenseret for 
evt. mindre udbetalt resultatløn 

• At der fra 2019 maksimalt udbetales 
15 % af den enkeltes løn (og maksi-
malt 67.000 kr.) i resultatløn. 

”Otte sælgere har nu fået efterbe-
talt i alt 22.000 kr.” oplyser Karin. 
”For mig handlede det mest om ret-
færdighed. At et løfte skal holdes. At 
der så også var penge i det, viser bare 
værdien i at stå fast. Det er måske 
ikke mange penge for den enkelte, 
men aftaler i den størrelse vil jeg 
også gerne lave.”

Aftalen for 2018 og 
udmøntning: 

Når 2018 gøres op og der er 
udmøntet resultatløn i henhold til 
aftalen om ”Bonus i Salg”, vurderes 
om der blandt medarbejderne er 
nogen der efter hidtidig praksis 
ville have modtaget op til 67.000 kr. 
efter den tidligere administration 
af 15 % reglen. Er det tilfældet, 
tages en drøftelse med HK Post & 
Kommunikation om, hvorvidt nogle 
af disse medarbejdere har ydet en 
særlig indsats i 2018, der berettiger 
til udbetaling af et engangsvederlag 
i henhold til lønbestemmelserne i 
overenskomstens lokalaftale 2 og 3.

Vigtig debat
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De manglende skattebetalinger gæl-
der otte firmaer, der på knap tre år er 
gået konkurs med en gæld på over 35 
millioner kroner.

Det fungerede sådan, at én 
underleverandør fik betalingen for 
opgaven, mens yderligere en under-
leverandør reelt udførte arbejdet, og 
dermed stod med udgifterne. De otte 
firmaer var derfor på forskellig vis i 
forbindelse med hinanden.

Medarbejderne i sådanne sel-
skaber bliver ofte også snydt for løn. 
Igen ender regningen hos andre end 
skurkene. I dette tilfælde Lønmodta-
gernes Garantifond.

Advokat Bo Lauritzen var kurator 
for et af de selskaber, der gik kon-
kurs.

- Jeg mener, at der tegner sig et 
billede af, at man har stiftet selskabet 
alene for at undgå at betale A-skat, 
moms og arbejdsmarkedsbidrag, 
siger han ifølge DR.dk.

Det firma, Bo Lauritzen var kura-
tor for, eksisterede kun i ni måneder. 
Det var etableret med en selskabska-
pital på en krone.

Tidende har fået denne kommen-
tar fra landechef Peter Kjær Jensen, 
PostNord DK:

”Vi kender ikke til den konkrete 
sag og detaljerne i denne, så det er 
ikke muligt konkret at kommentere 
den beskrevne historie. Det er dog 
beklageligt at konstatere, at der ud 
fra det i artiklen beskrevne fore-
kommer den slags virksomhedskon-
struktioner i distributionsbranchen. 
I PostNord DK udføres de traditi-
onelle distributionsopgaver med 
pakkeomdeling af egne ansatte med 
ordnede overenskomstforhold, og de 
kunder som vælger at bruge Post-
Nord DK kan således være sikre på, 
at de ansatte har ordnede forhold, 
og PostNord både indgår aftale med 
kunderne om pakkeleverancen og 
selv udfører distributionsopgaven. 
Det er i sidste ende forbrugernes 
valg, hvad de vil lægge vægt på, når 
de vælger distributør, men vi kunne 
naturligvis godt ønske os, at forbru-
gerne i stort omfang lagde vægt på 
de ordnede forhold”. 

Kædeansvar er måske 
løsningen
LO foreslår kædeansvar for lovbase-
rede krav i tilknytning til et ansæt-
telsesforhold, så som skat og sociale 
bidrag (ATP og arbejdsmarkedsbi-

drag). Med andre ord at køber af en 
transportydelse ultimativt må betale 
for en underleverandørs svigt. Ellers 
vil køber opnå en fortjeneste, der 
reelt betales af fællesskabet. Ud over 
mere end 200 mio. kr. i betalt skat, 
vil det sikre mere fair konkurrence 
på markedet.

LO’s forslag vil bidrage til mere 
fair konkurrence for pakkelevering 
op til 11 kg., som stadig er ”fri leg” for 
skurkene i branchen.

Folketinget har udvidet godskør-
selsloven, og ændret reglerne for 
Iværksættervirksomheder (IVS’er). 
Det er ikke længere muligt at oprette 
nye iværksætterselskaber. Eksiste-
rende Iværksætterselskaber skal 
inden for 2 år enten omregistreres 
til anpartsselskab med en kapital på 
mindst 40.000 kr. eller lukke ned. 
De iværksætterselskaber, der ikke 
overholder den 2-årige tidsfrist, vil 
blive tvangsopløst. 

Han er straks mere forbeholden over, 
at det er eksterne konsulenter, som 
påstår, at der er muligheder for et 
mere omkostningseffektivt IT. 

”Koncernsamarbejdsudvalget – i 
hvert fald personalesiden – har tilba-
gevendende fokuseret på omfanget 
af konsulenter, som især er drevet af 
outsourcing og off-shoring.”

”Den pågældende konsulentvirk-
somhed havde også vurderet SKAT’s 
IT, så jeg tillod mig at udtrykke mit 
forbehold ud fra de danske erfarin-
ger. Sporene skræmmer. ”

PostNords IT-driftsomkostninger 
skal reduceres med over 550 mio. 
SEK. som det endelige mål ved ud-
gangen af 2023. Det omfatter al IT i 
alle dele af PostNord-koncernen:
• Reduktion af omkostninger til 

hardware og kommunikation 
samt modernisering af netværk 
og arbejdsstationer.

• Reduktion af softwareomkost-
ninger via optimering af licens-
styring.

• Reduktion af antallet af datacentre 
med en ambition om at ende med 
hoveddatacentre 

• Strukturering af indkøb af soft-
warevedligeholdelse og reduktion 
af antallet af leverandører.

• Optimering af udviklingsinitia-
tiver ved at forbedre processer og 
synergier mellem forretningspor-
teføljer og reducere udgifterne til 
udviklingsprojekter.

• Optimering af arbejdsformen 
inden for alle PostNords IT-om-
råder.

• Konsolidering og modernisering 
af IT-systemlandskabet.
”Optimering af arbejdsform” 

betyder nok ”personalereduktioner 

i IT”, konstaterer Eigil Johannesen 
tørt.

”Men hvordan udbygger Post-
Nord sin position som leverandør 
til den stigende nethandel i det nye 
scenarie?” spørger klubformanden 
retorisk. 

Samtidig frygter Eigil, at yder-
ligere reduktioner på IT-området 
vil forringe arbejdsmiljøet. ”Der er 
allerede i dag en del kolleger, der kla-
ger over kvaliteten af virksomhedens 
IT – især softwaren. Og forskningen 
viser, at dårlig teknologi er en  
stressfaktor”, siger Eigil.

PostNords IT skal 
være billigere
”Det er for så vidt OK” siger klubformand Eigil Johannesen.

Skurkene har frit spil
DR P4 Trekanten har dokumenteret, at Skat er blevet snydt for 
mindst 11 millioner kroner i forbindelse med konkurserne blandt 
underleverandører til pakkefirmaet FedEx. 

Klubformand 
for HK Post & 
Kommunikation, 
Eigil Johannesen



Ferie optjent 1/9 2019 – 31/8 2020 indefryses i en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond.Ferie optjent i denne periode – 16,7 dage – er til sommerferien i 2020.

ALT DU SKAL VIDE OM 

 DEN NYE FERIELOV
Vi får en ny ferielov i Danmark og skal vænne os til begrebet samtidigheds-
ferie. Når den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, vil vi kunne 
afholde betalt ferie i takt med, at vi op tjener den. Men først kommer der 
en overgangsperiode mellem den nuværende og den nye ferielov. Få 
et overblik på tidslinjen nederst, og bliv super skarp på alt det nye, der 
skal ske med din ferie.

OVERGANGSPERIODEN
For at pengene skal passe, 
er 1/9 2019 – 31/8 2020 en 
overgangsperiode mellem 
den gamle og den nye fe-
rielov. Ferie, som er optjent 
i disse 12 måneder (25 fe-
riedage), indefryses i en ny 
fond under Lønmodtager-
nes Dyrtidsfond, da alle løn-
modtagere ellers vil have et 
helt års opsparet ferie i over-
skud, når samtidighedsferi-
en træder i kraft.

Indeværende ferieår Det sidste ferieår med forskudt ferie. Denne ferie er optjent i perioden 1/1 2018 – 31/12 2018.

16,7 feriedage kan afholdes her. 
Denne ferie er optjent i perioden 

1/1 2019 – 31/8 2019.

Jan Mar Jun OktFeb Maj SepApr AugJul Nov Jan Maj Sep Okt Nov DecDec Apr AugMar JulFeb Jun

Guide
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5 TING, DU SKAL VIDE  
OM DEN NYE FERIELOV 

Med den nye model kan lønmodtagere afholde betalt fe-
rie i takt med, at feriedagene bliver sparet op. Det kalder 

man samtidighedsferie. Ferien optjenes fra 1. september til 31. 
august (altså over 12 måneder), hvilket kaldes optjeningsåret.

Den nye ferielov sikrer dig ret til 25 dages ferie om året, 
hvilket er præcis det samme som nu. Man optjener 2,08 

feriedage om måneden (= 25 dage på 12 måneder) eller 0,07 
feriedag pr. dags beskæftigelse.

Mens ferien optjenes over 12 måneder, kan den afholdes 
over 16 måneder (1. september til 31. december året ef-

ter). Altså optjeningsåret plus de følgende fire måneder. Mindst 
fire uger skal dog placeres inden for optjeningsårets 12 måne-
der.

Man har ret til tre ugers sammenhængende ferie i peri-
oden 1. maj til 30. september, også kaldet hovedferie-

perioden. Arbejdsgiver kan dog kun placere ens hovedferie 
i september, hvis man selv samtykker.

Du kan holde ferie på forskud, hvis du ikke 
har nået at optjene tilstrækkeligt med 

feriedage. Hvis du påbegynder et nyt fe-
rieår med nul feriedage i banken, kan 
du for eksempel ikke nå at tjene til en 
uges efterårsferie i oktober. Derfor 
har du mulighed for at aftale med 
din arbejdsgiver, at du »låner« ferie-
dage til at afholde betalt ferie.

 1
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NY PÅ 
ARBEJDSMARKEDET?

Hvis du først er begyndt på arbejdsmarkedet efter 1. januar 2019, gælder en anden over-gangsordning end den illu-streret nedenfor. Se mere på www.hk.dk/raadogstoette/ferie/ny-ferielov

HVORFOR EN 
NY FERIELOV? 

Fordi vores 80 år gamle ferielov 

strider mod EU’s arbejdstidsdirek-

tiv – det vurderede EU-Kommissionen 

i 2014. Ifølge direktivet har lønmodta-

gere i EU årligt ret til fire ugers betalt 

ferie, uanset om man først har 

optjent den.

HVAD MED FERIEFRIDAGENE  
(OGSÅ KALDET DEN 6. FERIEUGE)?

Feriefridagene er ikke sikret ved lov, men aftalt i overens-
komster eller individuelt med arbejdsgiveren. I mange 
overenskomster er bestemmelserne omkring feriefridage-
ne imidlertid formuleret med en henvisning til ferieloven, 
og derfor skal formuleringerne op til revision. Er man om-
fattet af en landsdækkende overenskomst som eksempel-
vis Industriens Funktionæroverenskomst, skal man afvente 
overenskomstforhandlingerne i 2020. 

Tildelingen af feriefridage kan ske på flere måder. Ek-
sempelvis kan man aftale i overenskomsten, at de følger 
ferieåret. HK/Privat er dog af den opfattelse, at det er 
mest hensigtsmæssigt at tildele dem pr. 1. maj som timer 
svarende til fem arbejdsdage. På den måde sikrer man, at 
medarbejdere, der har benyttet to ugers ferie i forbindelse 
med efterårs-, jule- eller vinterferie, stadig har ferie nok på 
kontoen til at afholde tre ugers hovedferie i maj, juni eller 
juli uden at skulle »låne« feriedage af arbejdsgiveren.

HVORNÅR FÅR JEG  
MIT FERIETILLÆG?

Ferietillægget kan som nu udbetales samtidig med, at 
den dertil svarende ferie begynder, hvilket betyder en 
række mindre udbetalinger i løbet af året. Ellers vil tillæg-
get kunne udbetales to gange årligt, således at det for 
perioden 1. september til 31. maj udbetales sammen med 
lønnen for maj måned, mens tillægget for den resterende 
del af ferieåret udbetales sammen med lønnen for august 
måned.

Den nye ferielov og reglerne 
om samtidighedsferie træder 
i kraft 1/9 2020.

DINE FERIEPENGE  
SKAL I FRYSEREN

Som led i overgangsordningen mellem den nuværende 
og den nye ferielov indefryses feriepenge optjent i perio-
den 1. september 2019 til 31. august 2020 (se nedenfor). 
De vil blive udbetalt, når du går på pension. Indefrysnin-
gen sker for at undgå, at lønmodtagere pludselig har et 
års opsparet ferie i overskud. Det vil sige, din arbejdsgi-
ver skal beregne 12,5 % af din ferieberettigede løn for 
perioden, hvilket skal indberettes senest 31. december 
2020. Du vil herefter modtage en meddelelse i din E-boks 
om beløbet, og her er det vigtigt, at du regner efter og 
ser, om din arbejdsgiver har regnet rigtigt. Hvis du bliver 
i tvivl, kan HK Service Hovedstaden hjælpe dig med at 
tjekke indberetning og beregning.

HAR DU SPØRGSMÅL OM 
DEN NYE FERIELOV?

Kontakt faglig afdeling i HK Service Hovedstaden 
på tlf. 3330 2955

Design: Eks-Skolens · Grafisk Design & Tryk

Klubnæstformand Karin 
Lauritsen uddyber:

2.5. 2019 – 30.4. 2020 kan du 
planlægge og afholde de sædvanlige 
5 uger.

1.5. 2020 – 31.8. 2020 kan du plan-
lægge og afholde de sædvanlige 3 
ugers sommerferie. 
(du optjener 2,08 feriedag pr. måned 
fra 1.1. 2019 – 31.8. 2019).

Fra 1.9. 2020 tilskrives 2,08 feriedag 
hver måned, og de kan afvikles 
efterhånden som du har optjent dem.

”Vi skal med andre ord vænne os til, 
at vi fra 1.9.2020 kan afvikle ferie i 
takt med, at den er sparet op,” siger 
Karin, og tilføjer:”Forhandlingerne 
med PostNord Danmark og PostNord 
Logistics om implementeringen af 
den nye Ferielov har været i gang 
længe, og det er sådan set mest 
administrationen af den nye ferielov, 
som er udfordringen.”
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Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Dækker  
også almindelig  behandling hos  

tandlægen

Personforsikring dækker  
dig hele vejen rundt 

   Hvis du kommer til skade ved en ulykke

   Hvis du skal have behandlet dine tænder

   Hvis du får visse alvorlige sygdomme

   Hvis du får behov for undersøgelse og  
behandling på privathospital

Kontakt din forsikringstillidsmand og hør mere.  
Eller ring til os på 70 33 28 28.

Se også tjm-forsikring.dk/personforsikring.

Så er det endelig lykkedes for HK at 
få ”hul igennem” til Undervisnings-
ministeriet, og vi har fået det svar, vi 
ønskede: rådighedslønnede kan også 
bruge Omstillingsfonden til Akade-
mi- (og diplom) uddannelse. 

Ministeriet har accepteret at 
sidestille rådighedsløn med løn i en 
fritstillingsperiode.

Medlemmer på rådighedsløn har 
fået en mail fra HK Post & Kom-
munikation om, hvordan de rent 
praktisk skal bruge muligheden. Er 
du på rådighedsløn, men har du ikke 
fået denne mail, så kan det skyldes, at 
vi ikke har din mailadresse. Den kan 
du selv opdatere på MitHK. Ellers 
kontakt
hanne.schnedler.clausen@hk.dk

Fakta om  
Omstillingsfonden:
Faglærte og ufaglærte i beskæftigelse 
(og på rådighedsløn ) kan i perioden 
2018-2021 bruge op til 10.000 kr. om 
året til efter- og videreuddannelse i 
form af akademi- og diplomuddan-
nelse. Ufaglærte skal dog opfylde 

nogle optagelseskrav. Læs mere på: 
hk.dk/karriere/uddannelse/omstil-
lingsfonden

Information om akademi- og 
diplomuddannelser finder du bl.a. 
på erhvervsakademiernes hjemmesi-
de. Der er erhvervsakademier i hele 
landet.

Under denne overskrift inviterede 
HK Post & Kommunikation i marts 
til et arrangement for rådighedsløn-
nede medlemmer i København. Mø-
det var en stor succes, og i skrivende 
stund er (mindst) ét lignende møde 
ved at blive arrangeret i Jylland.

Logistikbranchen mangler 
toldmedarbejdere, og det resulterede 
i en henvendelse til HK fra Danske 
Speditører, DASP. DASP er bran-
cheorganisation for en lang række 
transport- og logistikvirksomheder 
(også PostNord). 

”Ja, det kan da føre til et job i en 
virksomhed, der er konkurrent til 
PostNord, men muligheden for at 
nogle opsagte medlemmer kan få et 
nyt job vejer trods alt tungere”, siger 
faglig konsulent Hanne Clausen. 

Toldmedarbejdernes rolle er i 
centrum når det gælder at få gods 
transporteret rundt i verden. Som 
toldmedarbejder er du den person 
der sikrer at alle formelle betingelser 
er opfyldt, for at varen kan komme 
frem til sin slutdestination. Om det 

er fisk til Rusland, møbler til Norge 
eller Lego til Thailand, så skal der 
udstedes eksportdokumenter. ”Og 
vores medlemmer er jo vant til kun-
dekontakt, og til at der er procedurer 
og følgedokumenter, når noget skal 
fragtes fra punkt A til punkt B, så at 
blive toldmedarbejder ligger da lige 
for”, siger Hanne.

Toldmedarbejderen er eksperten 
når det gælder toldunioner, toldlov-
givningen og frihandelsområder, og 
den person produktionsvirksomhe-
derne henvender sig til, når deres 
varer skal ud i verdenen og ind i EU. 
”Det kræver noget efteruddannelse”, 
siger Hanne. På medlemsmødet 
fortalte Lene Honore, toldchef hos 
DHL, om jobbet som Toldmedarbej-
der, og Jakob Størling, Uddannelses-
chef i Danske Speditører, fortalte om 
Tolddiplomuddannelsen. 

”Der var på mødet stor interesse 
for at blive toldmedarbejder, så i 
samarbejde med DASP har vi fået et 
kursus op at stå med start 20. maj.” 

”Efterfølgende forventer vi, at 

medlemmerne vil have gode mulig-
heder for at blive ansat i en toldaf-
deling i en speditionsvirksomhed. 
Sammen med DASP forventer vi 
at arrangere en ”job-dating”, hvor 
medlemmerne kan møde nogle af de 
virksomheder, der søger toldmedar-
bejdere. Vi undersøger desuden mu-
lighederne for at komme i praktik”.

Som et lille kuriosum nævner 
Hanne afslutningsvis, at HK også har 
fået IKUF til at godkende tolddiplom-
uddannelsen (Selvvalgt Uddannelse) 
for et medlem i Told DK. Så også 
medlemmer i PostNord kan tage 
uddannelsen.

Rådighedslønnede kan nu også 
bruge Omstillingsfonden

”Dygtige toldmedarbejdere søges 
- er det noget for dig?”
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Hvad er en aldersopsparing?
En aldersopsparing er en pensions-
ordning, som du selv kan oprette pri-
vat i en bank – eller via din arbejds-
giver (pensionsselskaberne kalder 
ordningen for en aldersforsikring).

Du kan ikke få skattefradrag for 
dine indbetalinger. Til gengæld skal 
du ikke betale skat, når du en gang i 
fremtiden får pensionen udbetalt.

Fordelen ved en 
aldersopsparing
Aldersopsparingen modregnes ikke 
i pensionisters offentlige ydelser. Det 
har betydning, hvis man som folke-
pensionist, søger om sociale ydelser, 
fx helbredstillæg, varmehjælp eller 
boligydelse. Den udbetaling, du har 
fra din aldersopsparing, vil ikke have 
indflydelse på, om du er berettiget 
til sociale ydelser. Det gør derimod 
de udbetalinger, du måtte have fra fx 
rate- og livsvarige pensioner.

Vær opmærksom på, at en alder-
sopsparing modregnes, hvis man 
modtager efterløn.

Nye regler for indbetaling
Tidligere har der været ens regler for 
alle uanset alder. Med de nye regler 
er det din alder, der afgør, hvor meget 
du må sætte ind på din aldersopspa-
ring.

Er der mere end 5 år til, du når 
folkepensionsalderen, må du kun 
indbetale 5.200 kr. (2019) på din 
aldersopsparing. Hvis der derimod 
er mindre end 5 år til, må du indsætte 
op til 48.000 kr. (2019, beløbet hæ-
ves gradvist til 51.100 i 2023).

Særlige regler hvis du 
allerede får udbetalt andre 
pensioner
Hvis du allerede er begyndt at få 
udbetalt pension fra andre pensions-
ordninger, fx ratepension eller liv-
rente, efter 1. april 2018, skal du være 
opmærksom på, at du også højst må 
indsætte 5.200 kr. på din aldersop-

sparing. Også selvom der er mindre 
end fem år, til du når folkepensions-
alderen (hvis udbetalingerne er star-
tet før 1. april 2018, har du mulighed 
for fortsat at indbetale op til den høje 
beløbsgrænse).

Loft over indbetalinger
Indbetaler du til mere end én alders-
opsparing, gælder loftet for alle 
indbetalinger tilsammen. Bryder du 
indbetalingsloftet, skal du betale en 
strafafgift på 20 pct. til staten af det 
beløb, du har indbetalt for meget. 

Er du kommet til at indbetale for 
meget, har du mulighed for at over-
flytte beløbet til en ratepension eller 
livrente. Du vil stadig skulle betale 
afgift til staten – dog kun på 4 pct. af 
det beløb, du har indbetalt for meget.

Det beløb, du overfører til den 
fradragsberettigede pensionsopspa-
ring (ratepension eller livrente), kan 
du fradrage i det indkomstår, hvor du 
oprindelig indbetalte pengene på al-
dersopsparingen/aldersforsikringen.

Nye regler for udbetaling
Der er også ændret i reglerne for ud-
betaling af din pensionsopsparing. 
Tidligere blev opsparingen udbetalt 

på en gang. Nu kan du også vælge at 
få din opsparing udbetalt over flere 
gange (deludbetalinger).

Med de nye regler kan du stadig 
vælge at få din aldersopsparing 
udbetalt som et engangsbeløb, men 
du kan også vælge at få den udbetalt 
i rater eller at lade den stå i op til 
20 år efter pensionsudbetalingsal-
deren. Pensionsudbetalingsalde-
ren afhænger af, hvilke regler der var 
gældende, da du i sin tid oprettede 
din aldersopsparing. 

Kontakt dit pensionsselskab, 
hvis du er i tvivl
Er du i tvivl om, hvordan de nye reg-
ler får indflydelse på dine mulighe-
der for at indbetale på din aldersop-
sparing eller hvornår og hvordan du 
kan få din aldersopsparing udbetalt, 
anbefaler vi dig at få konkret besked 
om din egen pensionsopsparing hos 
det pensionsselskab/pengeinstitut, 
som administrerer din pensionsord-
ning.

Kilde:  ATP Pension for alle.dk

Hvis du er funktionæransat, så er 
svaret: Ja; - medmindre du selv har 
fravalgt det. Hvis du er overens-
komstansat på særlige vilkår, så er 
svaret: Ja, hvis du har tilvalgt det.

Aldersforsikringen er et godt ele-
ment til at få mere ud af pensionen 
– den kan gøre det mere attraktivt for 
lav- og mellemindkomstgrupper at 
spare mere op til pensionen særligt i 
de fem sidste år op til folkepensions-
alderen. På den anden side gives der 
et større fradrag på indbetalingerne 
til de pensioner der betales skat af på 
udbetalingstidspunktet – det gør det 
også mere attraktivt at spare op. 

Da aldersforsikringen kom sidste 
år vurderede HK Post & Kommuni-
kation, at den nye aldersforsikring 
var mere attraktiv end den hidtidige 
livsvarige pension (også kaldet livren-
te) for langt de fleste funktionærer. Vi 
tøvede derfor ikke med at få funktio-
nærernes pension omlagt; - med en 
mulighed for - for den enkelte – at 
vælge fra.

For overenskomstansatte på særli-
ge vilkår, hvor pensionsopsparingen 
i Sampension udgør den mindste 
del af den samlede pension – den 
største del er jo tjenestemandspensi-
onen – vurderede vi, at mange måske 
allerede havde en alderspension i 

deres bank. Derfor er det for denne 
medlemsgruppe et tilvalg, om man 
vi have sin pension som aldersforsik-
ring. Hvis du ikke i forvejen har en 
aldersforsikring et andet sted, så vil 
det formentlig være en fordel for dig 
at lade din pensionsopsparing i Sam-
pension være en aldersforsikring. 
Ring og tal med Sampension om det. 
Rådgiverne sidder klar i Sampension 
på 77 55 62 50, dagligt fra kl. 8.30 til 
21.00, fredag dog til kl. 16.00.

Med en begrænset indsats kan 
du sikre, at du får det optimale ud af 
den pensionsordning, som er skabt i 
overenskomsten. 

Læs mere om fordele og ulemper 
ved aldersforsikringen her: https://
www.sampension.dk/kunde/pensi-
on/hvilke-pensioner-indeholder-ord-
ningen/aldersforsikring

Sparer du op til din pension på en aldersopsparing, 
skal du være opmærksom på, at der kom nye 
regler 1. januar 2018. Få overblik her.

Aldersopsparing/aldersforsikring

Tjek op på dine pensionsmuligheder. 
De kan have ændret sig.

Er din pensionsopsparing 
hos Sampension en 
ALDERSFORSIKRING?
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Kraftig nethandelsvækst gør at Post-
Nord etablerer egne butikker i Norge. 
En testbutik – et ”pakkehotel” - så da-
gens lys i Oslo i slutningen af 2018. 
Det oplyste Finansavisen.no., der 
også oplyser, at det kan blive aktuelt 
at åbne flere. Etableringen kommer 
dog i kølvandet på, at en række store 
aktører indenfor retail har droppet 
egne afhentningssteder.

- Pilotbutikken ser lovende ut, og 
vi forventer at åbne pick-up points 
i Trondheim, Stavanger og Bergen, 
samt flere i Oslo, fortæller kommuni-
kations- og markedsdirektør Ole A. 
Hagen i PostNord til Finansavisen.

I Danmark er Eigil Johannesen 
ikke bekendt med lignende planer. 
”Her har virksomheden jo valgt 
”nærboks”, som blev lanceret i marts 
i Kolding i samarbejde med Swip-
Box”, siger Eigil, ”og hvor visionen er, 
at Nærboks bliver et landsdækkende, 
åbent netværk af pakkebokse for alle 
pakkedistributører.” 

”Kampen om internethandlen 
afgør fremtiden!” konkluderer Eigil. 

”Også for os som medarbejdere 
er satsningen med nærbokse gode 
nyheder, hvis det ender med flere 
pakker. Brevforretningen er stadig 
en samfundsnyttig forretning, hvor 

der blot skal betales for de faktiske 
omkostninger. Men flere pakker er 
altafgørende for, om der bliver flere 
overenskomstdækkende pakkebude, 
eller markedet overlades til såkaldte 
selvstændige vognmænd.”  

De allerede opsatte Pakkebokse 
fortsætter og levetidsforlænges, så 
deres vedligeholdelse vil uændret ske 
af kolleger i Materiel & Vedligehold.

Posta bliver nu det første nordiske 
postfirma på private hænder. Det 
sker efter, at virksomheden siden 
2013 har genereret overskud.

Ligesom alle andre postvæsener 
har Posta oplevet et markant fald i 
mængden af breve, eftersom fire ud 
fem breve i dag er digitaliserede.

Netop digitaliseringen har Posta 
prøvet at udnytte til deres fordel. 
De har en målsætning om at være 
førende digitalt.

»Vores fokus har været på at være 
dem, der er mest moderne. Alle vores 

kunder skal kundebetjene sig digi-
talt,« siger Postas adm.dir Joel undir 
Leitnum til Berlingske.

Posta har sat sig tungt på logi-
stikmarkedet på Færøerne. I 2011 
udgjorde logistikken kun omkring 
syv procent af omsætningen. I dag 
er cirka 30 procent af omsætningen 
breve, mens logistikken står for cirka 
halvdelen af omsætningen.

Som et led i virksomhedens 
digitaliseringsstrategi har Posta også 
udviklet ”Posta-appen”, med hvilken 
de satser på at tage en stor andel af de 

logistiske opgaver i forbindelse med 
internethandel fra både Færøerne og 
Grønland.

Hårdere konkurrence på det (stør-
re) danske marked kan være en del 
af forklaringen på, at PostNord har 
sværere ved på samme måde at spin-
ne guld på distributionen i Danmark, 
siger professor i økonomistyring 
ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj 
Bukh, til Berlingske. 

PostNord åbner egne 
butikker i Norge

Færøske Posta privatiseres 
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Juni
40 år
Anne Pedersen (1) 

Juli

40 år    
Ulla Knudsen (17)   
Økonomi     
   

August 

40 år

Gitte Bech Christensen (1)   
Real Estate   
 
Jan Pedersen (1)    
Salg    

Lis Aggersø Kraglund (1) 
Salg    
 
Vinni Thomsen (1)
Finance 
 
25 år
Trine Klink Pedersen (1)
OPM   
Niels Ahlman (23)    
Salg 

Bestil jubilæums-
gaven online
Jubilæumsgaver bestilles på hjemmesiden: 
hk.dk/post – under: ”medlemstilbud”.  
Her kan du også se, hvilken gave du kan vælge. 

Jubilæer 3. kvartal 2019

Mangler du på listen 
Så kontakt HK Post & Kom-
munikation hanne.schnedler.
clausen@hk.dk Det gælder 
også, hvis du har en kollega, 
der ikke står på listen. HK 
Post & Kommunikation får 
ikke oplyst jubilæer fra alle 
arbejdspladser (f.eks. ikke fra 
Danske Bank).

Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 3. kvartal 
2019, samt en enkelt, der har jubilæum i 2. kvartal, og som desværre 
ikke nåede med i sidste nummer. Tidende påtager sig intet ansvar for 
eventuelle fejl eller nøjagtigheder. Tal i parentes er jubilæumsdatoen.

Din arbejdsmiljørepræsentant

Så er der valgt arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) for de 
næste 4 år. Din AMR er 

H88 
A1-C1:  Merete Holst
C0-A2: Jan Berg
C2-D2: Lene Egholm
A3-B3: Lisa Dürr Kristensen
C3-D3: Jan Pedersen

Nord-, Midt- og Vestjylland: Tina Larsen
Sydjylland og Fyn: Palle Jensen  
Køge: Alex Zintel Jensen
Sjælland (eksl. Køge): Eigil Johannesen

Valg af 
arbejdsmiljørepræsentant

Nu er åbningstiden også udvidet i 
Danmark. Kundelinjen har udvidet 
sin åbningstid med en ekstra time om 
morgenen og tilsvarende om aftenen. 
Det betyder, at åbningstiden nu er på 11 
timer – fra kl. 8 til kl. 19.

Det glæder klubformand Eigil Johan-
nesen.

”Som fagforening tog vi for mange år 

siden det standpunkt, at vi skal arbejde, 
når kunderne ønsker det” siger klubfor-
mand Eigil Johannesen.

”Det kan lyde banalt, men det er en 
guideline for de forhandlinger, som vi 
har. Vi synes, at det kun er rimeligt, at 
danske kunder kan tale med PostNord 
på dansk. Dét er med til at vise kunder-
ne, at PostNord Danmark tager dem se-

riøst. Forsøget med udvidet åbningstid 
besvaret af den svenske kundeservice 
viste, at halvdelen af kunderne foretrak 
kundeservice på dansk. Ca. 500 kunder 
foretrak at vente og blive ringet op, når 
den danske kundeservice mødte ind. 
Nu får disse kunder den service, som de 
foretrækker.” 

500 bedre kundeoplevelser
HK Post & Kommunikation har tidligere kritiseret, at åbningstiden i Kundelinjen 
som forsøg blev udvidet for den svenske kundeservice, men ikke for den danske.

Fælles arrangementer med 
Trafik & Jernbane
HK Post & Kommunikation – Eigil -  mødtes i starten 
af april med HK Trafik & Jernbane og deres kreds for 
rådighedslønnere og ekstraordinære medlemmer.

På mødet var der en fælles interesse i sociale ar-
rangementer. Repræsentantskabet skal til juni drøfte 
økonomien i dette.

Der overvejes ikke aktuelt egentlige organisatoriske 
ændringer eller konkret fagligt samarbejde, selvom 
Eigil nævner, at det f.eks. kan blive relevant at udbyde 
kurser som ”Turn around” fælles, da det bedre kan  
sikre fyldte hold.



Det har været muligt at give sin 
mening til kende på flere platforme. 
Både digitalt og fysisk. Også klubben 
HK Post & Kommunikation har væ-
ret rundt med postkort for at samle 
krav ind.

Selve forhandlingerne starter 
først til januar. 

I den mellemliggende tid skal 

kravene sammenskrives og priorite-
res. Krav til bl.a. Industriens Funk-
tionæroverenskomst, som HK Post 
& Kommunikations medlemmer 
er omfattet af, drøftes på tillidsre-
præsentanttræf i starten af juni, og 
prioriteres derefter af HK Privats 
sektorbestyrelse, hvor klubformand 
Eigil Johannesen også sidder. Deref-

ter skal kravene koordineres med de 
øvrige organisationer i CO Industri.

Krav til de lokalaftaler, som HK 
Post & Kommunikation har indgået 
med Post Danmark, og som med-
lemmerne i PostNord Danmark og 
er dækket af, drøftes og prioriteres af 
klubbens repræsentantskab (tillidsre-
præsentanterne) i juni måned.

OK 2020
Overenskomstforhandlingerne 2020 blev skudt i gang for nogle uger siden, 
og når disse linjer læses er indsamlingen af krav til OK 20 fra medlemmerne 
netop gennemført under overskriften: ”Hvad er et godt arbejdsliv for dig?”


